
 07 april 2020, 08:00 (CEST)

EVBox en has·to·be werken samen voor
uitbreiding netwerk en naadloze laadervaring in
Europa
EVBox, internationale marktleider op het gebied van laadstations en
laadsoftware, gaat samenwerken met mobiliteitsplatform has·to·be. Deze
samenwerking is een win-winsituatie voor pashouders van zowel EVBox als
has·to·be. Beide bedrijven geven elkaar toegang tot hun laadnetwerken die
verspreid zijn door heel Europa.

Amsterdam, 7 april 2020—EVBox en has·to·be gaan samenwerken om duurzame mobiliteit

nog een stap verder te brengen. Het gezamenlijke doel van deze samenwerking is om

elektrische bestuurders de best mogelijke ervaring te bieden tijdens het laden van hun

elektrische auto. Beide partijen helpen hierbij door het laadnetwerk te vergroten voor EVBox-

pashouders en gebruikers van has·to·be eMSP.OPERATION.
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Alle laadstations van EVBox communiceren volgens OCPI-standaarden, wat betekent dat ze

met uiteenlopende laadmanagementsystemen (CSMS) kunnen verbinden. has·to·be gebruikt

deze OCPI-standaarden sinds september 2019 waardoor alle pashouders van EVBox door heel

Europa kunnen laden op 8,000 laadpunten van has·to·be’s COMMUNITY.

has·to·be werkt onder andere samen met bedrijven, zoals IONITY, Daimler en Fitek, om hun

wereldwijde netwerk in stand te houden. De samenwerking tussen EVBox en has·to·be maakt

het mogelijk voor alle has·to·be eMSP.OPERATION-gebruikers om te laden bij meer dan

20,000 publieke EVBox-laadpunten verspreid door heel Europa.

“Wij zijn met EVBox op een missie naar een emissievrije toekomst en we zijn
continu bezig om nieuwe partners aan te sluiten om ons te vergezellen op
deze reis. We zijn heel blij aan te kunnen kondigen dat we met has·to·be een
partner hebben gevonden waardoor elektrische bestuurders met een EVBox-
laadpas toegang hebben tot 8,000 laadpunten in 19 verschillende Europese
landen binnen het netwerk van has·to·be. Ook zullen de MSP-klanten van
has·to·be gebruik kunnen maken van meer dan 20,000 EVBox-laadpunten in
Europa. Op deze manier hopen we duurzame mobiliteit weer een stap verder
te brengen en mensen te stimuleren om elektrisch te gaan rijden.”
— Cecile Post (Business Developer, eMobility Solutions bij EVBox)

“Als een van de initiatiefnemers binnen duurzame mobiliteit, heeft EVBox een
flinke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het laadnetwerk in Europa.
De samenwerking met EVBox zorgt voor toegang tot aanzienlijk meer publieke
laadpunten voor de MSP-klanten van has·to·be. We zijn verheugd om samen
met EVBox een voorbeeld te zijn als een samenwerking tussen twee providers
die in het belang van elektrische bestuurders werkt.”
— Lukas Bauer (Head of Partner Management bij has·to·be)
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EVBox is de internationale leverancier van laadinfrastructuur en laadbeheersoftware voor elektrische auto’s. Als
de dochteronderneming van ENGIE, heeft EVBox vandaag meer dan 115.000 laadpunten in 55 landen
geplaatst. Met behulp van slimme en schaalbare (snel)laadoplossingen voor onderweg, op het werk en thuis,
draagt EVBox bij aan een emissievrije toekomst voor ons dagelijks vervoer. Ga voor meer informatie naar
evbox.nl.

has·to·be maakt de weg vrij voor duurzame mobiliteit. Door een uitgebreid besturingssysteem

en innovatieve diensten te bieden, heeft has·to·be alles in huis om bedrijven succesvol te maken

binnen duurzame mobiliteit. Van zorgeloze bediening van laadstations tot end-to-end beheer

van internationale mobiliteitsoplossingen.

Op het hoofdkantoor van has·to·be GmbH in de deelstaat Salzburg en de kantoren in Berlijn,

Düsseldorf, München en Wenen, werken meer dan 100 mensen met 10 verschillende

nationaliteiten. Sinds 2019 is Volkswagen Group een belangrijke strategische partner van

has·to·be.
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